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2 3TRUHLÍKY SAMOZAVLAŽOVACIE

samozavlažovací plastový truhlík, prepadové otvory zabránia 
premokreniu substrátu pri preliatí alebo pri daždi

Truhlík samozavlažovací PROFI GLORIA

Príslušenstvo: samozavlažovacia doska, 
3 knôty, hladinomer s plavákom

Farebné varianty:
hnedá terakota biela káva

žltá zelená ružová

plastový samozavlažovací truhlík s hladinomerom a knôtmi

Truhlík samozavlažovací MARETA

Farebné varianty:

Rozmery v cm:   60  I  80 

tm. ružová vínová sv.zelená tm.zelená

terakota oranžová čokoládová bronz

sv.slonovina tm.slonovina

tm.antracit sv.antracit

sv.slonovina vínová

sv.zelená sv.slonovina sv.slonovina bronz

2ks

Kovový hák 
MARETA

Rozmery v cm: 
50  I  60  I  80

čokoláda tm.zelená

biela biela

5cm

HladinomerKnôt

Vložka do samozavlažovacieho truhlíka
Rozmery v cm: 
50  I  60  I  80     

tm.slonovina tm.zelená

tm.slonovina sv.antracit

TRUHLÍKY

plastový truhlík

Truhlík DK

Farebné varianty:

hnedá

plastová miska pod truhlík

Miska DK 

plastový truhlík, široký, matný

Truhlík GLORIA

Farebné varianty:

hnedá terakota sv.slon.

žltázelená ružová

plastová miska pod truhlík Gloria

Miska GLORIA

Farebné varianty:

plastový samozavlažovací truhlík 

Truhlík samozavlažovací TERRA

Farebné varianty: terakota

Rozmery v cm: 
26,5x12cm, v.10cm 
36,6x12cm, v.11cm

hnedá terakota

žltázelená ružová

Rozmery v cm:
50  I  60  I  80  

terakota

biela

Rozmery v cm: 
40  I  50  I  60

Rozmery v cm:
50  I  60  I  80

sv.slon.

Farebné varianty:

hnedá

terakota

biela

Rozmery v cm: 
40  I  50  I  60



4 5SAMOZAVLAŽOVACIE KVETINÁČE A DOPLNKY

Rozmery v cm:   25  I  30  I  35 

plastový samozavlažovací kvetináč, prístup vzduchu ku koreňom 
je zaistený  „okienkom“, ktoré zároveň slúži k zalievaniu kvetín

Farebné varianty:

čokoládová terakota antracit sv.slonovina

Samozavlažovací kvetináč SIESTA závesný

kovový držiak na kvetináč 
určený 
k prichyteniu na stenu

Držiak kovový RHEIN

plastový držiak na kvetináč 
určený k prichyteniu na stenu 
nosnosť 20 kg, farba: biela, hnedá,     
terakota, rozmer v cm: 27x17cm

Držiak plastový 
FRAJMAN

kovová retiazka na kvetináč určený k prichyteniu na strop
farba:  čierna, dĺžka:  40cm

Retiazka pre samozavlažovacie kvetináče

Rozmery v cm:   pr. 25cm  I  pr. 30cm  I  pr. 35cm

plastový samozavlažovací kvetináč s ukazovateľom 
množstva vody, prístup vzduchu ku koreňom 
je zaistený  “okienkom”, ktoré zároveň slúži 
k zalievaniu kvetín, súčasťou sú aj knôty

Samozavlažovací kvetináč 
MARETA závesný

Farebné varianty:

Rozmery v cm: 
25  I  30 

ružová vínová

sv.zelená tm. zelená

terakota oranžová

čokoládová bronz

sv.slonovina tm.slonovina

tm. antracit sv.antracit

sv.slonovina vínová

tm. antracit tm.slonovina

sv.zelená tm.slonovina

biela biela

sv.slonovina bronz

Rozmery v cm: 
25  I  30  I  35

Rozmery:  78x39x35cm 

plastový veľkoobjemový samozavlažovací truhlík, vo 
vnútri sú dve samostatné nádoby, každá s otvorom 
pre pevné uchytenie opory pre rastlinu

Farebné varianty:

čokoládová terakota antracit

Samozavlažovací truhlík BERBERIS

Ochranná fólia 
pre paradajky 
s kruhmi  (sada 3 ks)

Oporná tyč
Priemer:  16mm

Rozmery v cm:        
120  I  150  I 180

tm.slonovina tm. zelená

plastový samozavlažovací kvetináč, prístup vzduchu ku koreňom 
je zaistený  „okienkom“, ktoré zároveň slúži k zalievaniu kvetín

Samozavlažovací kvetináč SIESTA na stenu

SAMOZAVLAŽOVACIE ŽARDINKY A KVETINÁČE

plastový samozavlažovací kvetináč, prístup vzduchu 
ku koreňom je zaistený „okienkom“, ktoré zároveň slúži 
k zalievaniu kvetín, vhodný pre všetky druhy letničiek, 
byliniek, ale aj pre izbové rastliny

Samozavlažovací kvetináč SIESTA

Farebné varianty:

čokoládová terakota

Rozmery v cm:    25  I  30

plastový samozavlažovací kvetináč s knôtmi, prístup vzduchu ku koreňom  
je zaistený  „okienkom“, ktoré zároveň slúži k zalievaniu kvetín, vhodný  
pre všetky druhy letničiek, byliniek, ale aj pre izbové rastliny a zeleninu

Samozavlažovací kvetináč BERGAMOT

Farebné varianty:

čokoládová terakota antracit

Rozmery v cm: 
25  I  30  I  35  I  40  I  50 

Farebné varianty:

čokoládová terakota antracit

Rozmery v cm:   29

plastový samozavlažovací kvetináč, prístup vzduchu ku koreňom 
je zaistený  “okienkom”,  ktoré zároveň slúži k zalievaniu kvetín

Samozavlažovacia žardina SIESTA

Farebné varianty:

čokoládová terakota

Rozmery v cm:   25  I  30  I  35 



6 7EČÁNITEVK DOP YKSIM A ENITEVK ČÁ

plastová miskaMiska pod kvetináč TULIPÁN 
Farebné varianty:
čokoládová terakota antracit

Rozmery v cm:
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Rozmery v cm:
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I 26

Rozmery v cm:
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I
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I
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22 I 24 I 26 I 28 I 30
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I
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45
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50

  

I
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plastový kvetináč, možné použiť ako obal aj ako klasický kvetináč, kvetináč vznikne 
jednoduchou úpravou - prerazením zoslabených otvorov pre odtok vody

Kvetináč BEGONIA

Farebné varianty:

terakota
Rozmery v cm:

 

14 I 16 I 18 I

  

20

  

I

  

25 I 30 I 35 I 40 I 50

čokoládová

antracit

biela

plastový kvetináč, možné použiť ako obal aj ako klasický kvetináč, kvetináč vznikne 
jednoduchou úpravou - prerazením zoslabených otvorov pre odtok vody

Kvetináč NARCIS

Farebné varianty:

čokoládová terakota antracit

Rozmery v cm:
 13

  
I

  
15

  
I

  
17

  
I

  
19

  
I

  
23

28 I 31 I 35 I 40 I 50

Rozmery v cm:
13

  
I

  
15

  
I

  
17

19 I 23 I 28

Rozmery v cm:
23

  

I

  

28

  

I

  

31
35 I 40 I 50

biela

Rozmery v cm:
25 I 30 I 35  I  40 I 50

Truhlík FENCY 50, 75

Farebné varianty:

antracit taupe

žltátyrkyszelená

fuchsiová

Rozmery v cm:
50 I 75

biela

Novinka sezóny 2015 !   Populárny vidiecky vzhľad truhlíka do vašej záhradky, to je novinka Fency 50cm a 75cm. 
Kvalitný hrubostenný plastový truhlík v 7 odtieňoch.

EČÁNITEVK DOP YKSIM A ENITEVK ČÁ

plastová miska pod kvetináč

Miska pod kvetináč  LOTOS

plastový kvetináč 

Kvetináč BELIS

Farebné varianty:
hnedá terakota

Rozmery v cm: 
12  I  14  I  16  I  18  I  22  I  26  I  30

biela

plastový kvetináč bez okrajov, pevný plast

Kvetináč STANDARD

Farebné varianty:

čierna terakota

Rozmery v cm: 
   8  I  10  I  12 
14  I  18  I  20 

transparent

plastová miska pod kvetináč

Miska pod kvetináč MELISA

Farebné varianty:

hnedá terakota

Rozmery v cm: 
12  I  14 
16  I  18  
22  I  26  I  30

plastový závesný kvetináč 
so zvýšeným dnom

Závesný 
kvetináč   TCA

Farebné varianty:

terakota

Rozmery:
25cm, objem 4,2l, 
v.15cm
27cm, objem 5,6l,
v.16,5cm

biela

tenkostenný plastový kvetináč 
vhodný pre orchidey

Kvetináč 
transparentný rovný

Rozmery v cm:  
12  I  15

Farebné varianty:

terakota
Rozmery v cm: 
14  I  16  I  18  I  20  I  25  
30  I  35  I  40  I  50 

čokoládová

antracit

Rozmery v cm: 
25  I  30  I  35  I  40  I  50 

Plastový záves na kvetináč
Farebné varianty:

hnedá terakota biela
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plastová žardina

Kvetinová misa COSTOLATA

Farebné varianty: terakota

Rozmery v cm: 
15  I  20 
25  I  30  
35  I  40
45  I  50
60  

plastová žardinka

Žardinka DK

Farebné varianty:

hnedá terakota

biela

Rozmery v cm: 
16  I  18
22  I  26  I  30  

antracit

plastová čaša na kvetiny

Kvetinová čaša AMFORA DK 

Farebné varianty:

hnedá terakota biela

Rozmer v cm: 
27

plastový kvetináč závesný, Ø 31,5cm

Kvetinová minizáhradka FELICIE

Farebné varianty:

hnedá terakota

Varianty:
2 poschodová 
3 poschodová  
4 poschodová 
5 poschodová

ŽARDINKY, MISY, ČAŠE

plastová čaša na kvetiny

Kvetinová čaša AMFORA DK 

Farebné varianty:

hnedá terakota biela

Rozmer v cm: 
34

24cm 30cm

23,5cm 58,5cm

46,5cm35cm

SAMOZAVLAŽOVACIE KVETINÁČE

interiérový samozavlažovací kvetináč, vnútornú časť jednoducho vyberieme, 
otočíme a vytvoríme tak tvar listu alebo kvetiny, súčasťou je aj knôt

Samozavlažovací kvetináč DOPPIO

Farebné varianty:

Rozmery: 20x14cm

sv.zelená antracit

sv.slonovina bronz

sv.zelená biela sv.slonovina tm.slonovina

vínová tm. antracit

plastový samozavlažovací kvetináč s knôtom

Farebné varianty:

Rozmery: pr.11cm, v.14cm

sv.zelená zelená

sv.slonovina tm.slonovina

Samozavlažovací kvetináč 
na bylinky  ROSMARIN 

sv.antracit tm.antracit

Farebné varianty:

Rozmery: 38x16,5x16cm

sv.zelená biela

sv.slonovina tm.slonovina

Truhlík DOPPIO 
plastový samozavlažovací truhlík do interiéru

slonovina bronz

sv.zelená antracit vínová antracit



10 11OBALY NA KVETINÁČE

matný plastový obal na kvetináč 

Obal na kvetináč PATRICIE 

Farebné varianty:
biela krémová oranžová žltá

Rozmery v cm: 
11  I  13  I  15 
18  I  21  I  25 

ružová

červená

zelená terakota

antracit

lesklý plastový obal na kvetináč 

Obal na kvetináč SQUER  

Farebné varianty:

krémová oranžová žltá

Rozmery v cm: 
13  I  15  I  18
21  I  25 

červenázelená

plastový priehľadný obal na kvetináč 

Obal na kvetináč LUX

Farebné varianty:

číra oranžová žltá

Rozmery v cm: 
13  I  15 
18  I  21 

červená

ružová

zelená

matný plastový polopriehľadný obal na kvetináč 

Obal na kvetináč CATLEA

Farebné varianty:

transparentná biela oranžová žltá

Rozmery v cm:   
11  I  13  I  15  I  18 

ružová zelená

vínová trávovo zel.

lesklý plastový obal na kvetináč určený do interiéru, jeho špeciálny tvar 
zabraňuje vzniknutiu kruhov od vody na nábytku alebo podlahe

Obal na kvetináč LUNA

Rozmery v cm:  
11  I  14  I  16  I  18 
22  I  25  I  30 

OBALY NA KVETINÁČE

Obal na kvetináč PERLA*
plastový obal na kvetináč v metalických 
farbách určený do interiéru

Farebné varianty: tm.antracit sv.antracit strieborná

tm.oranž.zelená

Farebné varianty: medová zel.oliva višňa

antracit sv.slonovinačervená

Rozmery v cm:  
11  I  14  I  16  I  18  I  21  I  25  I  30 

Obal na kvetináč CAMAY*
lesklý plastový obal na kvetináč v jemných  
pastelových odtieňoch určený do interiéru

Farebné varianty: sv.žltá perleťová sv.zelenkavá

bordová

Rozmery v cm: 
11  I  14  I  16  I  18  I  21  I  25  I  30

Obal na kvetináč ELLA lesk* 
plastový lesklý obal na kvetináč

Farebné varianty:

Rozmery v cm:  
11  I  13  I  15  I  18  I  21  I  25 

*od júna 2015

*od júna 2015

biela

zelená

oranžová žltá

červená

antracit  
fuchsiová tyrkysová

taupe



12 13OBALY NA ORCHIDEY A DOPLNKY

plastový truhlík na orchidey, do jednej nádoby dáte až tri kvetiny

Truhlík na orchidey TRIOLA*

Farebné varianty:

Rozmery: 37,5x15,6cm,  v.13cm
biela

plastový obal na orchidey

Obal na orchidey OLA

Farebné varianty:

Rozmery: 13,5cm - v.15,5cm

biela zelenkaváantracit zel.oliva

plastový obal na orchidey

Obal na orchidey OLA priesvitný 

Farebné varianty:

Rozmery: 13,5cm - v.15,5cm 
sklo dymová zelenkaváčíra

sklenený obal na orchidey

Obal na orchidey praskaný sklenený

Farebné varianty:

Rozmery: 13,5cm - v.15,5cm

ružová slivkováčíra pistáciová

Tyč k orchideám 
Farebné varianty:

Rozmery: 
v.59cm

ružová zelenáčíra

Spona na ORCHIDEY 
Farebné varianty:

Rozmery: 
5cm

čírabiela

sv.zelenkaváantracit

plastový truhlík na orchidey, do jednej nádoby dáte až tri kvetiny

Truhlík na orchidey TRIOLA priesvitný*

Farebné varianty:

Rozmery: 37,5x15,6cm,  v.13cm

sklo zelená priesvitnáčíra

*od apríla 2015

*od apríla
2015

dymová

OBALY NA ORCHIDEY A DOPLNKY 

plastový obal na orchidey

Obal na orchidey PASTEL 

Farebné varianty:

Rozmery: 13cm - v.16cm

biela sv.ružová ružová

Farebné varianty:

Rozmery: 14cm - v.17cm

plastový obal na orchidey

Obal na orchidey PASTEL 

Farebné varianty:

Rozmery: 14x14cm - v.17cm

biela tm.béžová terakotabéžová

hnedá sv.ružová ružová

plastový priehľadný obal na orchidey

Obal na orchidey RIO

Farebné varianty:

Rozmery:  13cm - v.16cm  I  14cm - v.17cm

plastový priehľadný 
obal na orchidey

Obal na orchidey NEO

Farebné varianty:

Rozmery: 
13cm - v.16cm
14cm - v.17cm

priehľadná červená zelenážltá

ružová číra

plastový priehľadný obal na orchidey

Obal na orchidey RIO

Farebné varianty:

Rozmery: 14x14cm - v.17cm

priehľadná červená zelenážltá

ružová číra

biela tm.béžová terakotabéžová sv.ružováhnedá

ružová zelenáoranžová žltá

oranžová

transparentná žltá oranžová

bielazelená ružová

plastový priehľadný 
obal na orchidey

Obal na orchidey NEO

Farebné varianty:

Rozmer: 
14x14cm - v.17cm

transparentná žltá oranžová

bielazelená ružová

do obalu na orchidey PASTEL, RIO, 
NEO  priemeru 14cm alebo 14x14cm

Vyrovnávacie dno

oranžová



14 15NÁHROBNÉ VÁZY 

plastová váza so zápichom, vhodná pre použitie  
na cintorínoch, ale aj v exteriéri záhrad

Náhrobná váza ROSETA so zápichom

Farebné varianty:

Varianty objemu: 
ØA 8,5cm ØB 18cm, výška: 30cm, 
objem: 1l 

ØA 10cm ØB 21cm, výška: 35cm, 
objem: 1,3l   

bronz striebornáantracit

plastová váza so záťažou, vhodná pre použitie 
na cintorínoch, ale aj v exteriéri záhrad

Náhrobná váza ROSETA so záťažou

Farebné varianty:

Varianty objemu: 
ØA 8,5cm ØB 18cm, výška: 30cm, 
objem: 1l 

ØA 10cm ØB 21cm, výška: 35cm, 
objem: 1,3l   

bronz striebornáantracit

plastová samozavlažovacia žardina, vhodná
pre použitie na cintorínoch, ale aj v exteriéri záhrad

Samozavlažovacia žardina ROSETA

Farebné varianty:

Rozmery v cm: 
ØA 30cm ØB 38cm, výška: 15cm, 
objem: 4,5l   

ØA 40cm ØB 51cm, výška: 20cm, 
objem: 10,5l   

bronz striebornáantracit

NÁHROBNÉ VÁZY

tradičná váza na hroby z kvalitného plastu

Váza zápich DK bez mriežky

Farebné varianty: hnedá čiernamramor

tradičná váza na hroby z kvalitného plastu

Váza zápich DK s mriežkou

Farebné varianty: hnedá čiernamramor

váza z kvalitného plastu so záťažou 
v podstavci určená predovšetkým 
na hroby

Váza náhrobná záťažová KALICH

Farebné varianty:

biela medená čierna

strieborná sv.šedá tm.šedá

mramor

Rozmery:  v.25cm 
priemer podstavca: 12cm 
horný priemer: 11,3cm

váza z kvalitného plastu so záťažou  
v podstavci určená predovšetkým 
na hroby

Váza náhrobná záťažová VYSOKÁ

Farebné varianty:

Rozmery:   v.28cm
priemer podstavca: 12cm
horný priemer: 10,5cm

medená čiernabiela

mramor

strieborná sv.šedá tm.šedá

váza z kvalitného plastu so záťažou 
v podstavci určená predovšetkým na hroby

Váza náhrobná záťažová TEREZA*

Farebné varianty:

Rozmery: 
v.30cm, priemer podstavca: 
15cm, horný priemer: 13cm

biela perleť čiernabiela medená

váza z kvalitného plastu so záťažou v podstavci 
určená predovšetkým na hroby

Váza náhrobná zápichová*

Farebné varianty:

Rozmery: 
malá: pr.10cm, v.23cm 
veľká: pr.12cm, v.35cm

zlatá čiernabiela

široká náhrobná plastová váza

Váza náhrobná FLAKON*

Farebné varianty:

Rozmery: 
pr. 15,0cm, v.29cm
pr. 15,5cm, v.37cm

biela perleť čiernabiela medená

zápichová plastová náhrobná 
váza, farba: číra

Náhrobná váza 

Rozmery (výška) v cm:
26  I  32 
36  I  47

zápichová plastová náhrobná váza, farba: zelená

Náhrobná váza PIETA*

Rozmery (výška) v cm:         
21  I  26  I  32  I  37  I  42  

*do vypredania

*do vypredania

*do vypredania

Rozmery: 
v.30cm, priemer 12cm

Rozmery: 
v.30cm, priemer 12cm
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plastový samozavlažovací truhlík

Truhlík samozavlažovací RATTANO

Farebné varianty:

Rozmer: 30x13x11cm  I  50x18x16cm

biela krémová moccahnedá

plastová samozavlažovacia žardinka

Žardinka RATTANO

Farebné varianty:

Rozmer: pr.30cm, v.14,5cm

biela krémová moccahnedá

plastový obal na kvetiny, obsahuje vnútornú nádobu pre            
vysádzanie kvetín, táto nádoba sa po osadení vloží do obalu

Obal FINEZIA RATTANO

Farebné varianty:

Rozmer: 25x25cm, v.46cm  I  30x30cm, v.58cm

biela krémová capuccinoantracit

plastový obal na kvetiny

Obal RATTANO

Farebné varianty:

Rozmer: 
14cm, v.12,8cm  I  19cm, v.17,5cm 
24cm, v.22,2cm  I  29cm. v.26,5cm

biela krémováhnedá mocca

 

VÝBER Z NÁŠHO SORTIMENTU. 
AKTUÁLNA PONUKA A CENNÍK NA VYŽIADANIE.

PIETNE SVIEČKY

VIANOČNÉ SVIEČKY

VONNÉ SVIEČKY

PIETNE, VIANOČNÉ A VONNÉ SVIEČKY / NÁPLNE
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slonovinaantracit

vínová tm.zelená

jahodová sv.zelenásv.tyrkys

Objem: 1,8l

 

jahodovásv.tyrkys

slonovina

sv.zelená

antracit

vínová

KONVIČKY A POSTREKOVAČE   HRABLE, KOŠÍKY, DRŽIAKY A DOPLNKY

plastová, rozmerovo nastaviteľná mriežka, aj pre väčšie 
šírky okien sa mriežka jednoducho montuje  

Okenná záhradka 

Farebné varianty:

hnedá biela

Rozmer: 70cm–80cm

plastový rozmerovo nastaviteľný držiak na bežné ale  
aj samozavlažovacie truhlíky, vyrobený z pevného   VU
stabilného a mrazuodolného plastu, nosnosť: 20kg

Držiak truhlíka 
na balkón HERKULES

Farebné varianty:

hnedá terakota biela

1-15cm

16-19,5cm

plastový držiak na menšie bežné truhlíky

Držiak truhlíka na balkóny FRAJMAN

Farebné varianty:

hnedá terakota biela

2-12cm

na trubku, pre truhlíky šírky 12cm a 15cm

Držiak truhlíka UNI

Farebné varianty:

hnedá terakota

biela

15cm

12cm

Držiak truhlíka okenný HERKULES (2 ks)
plastový UV stabilný a mrazuodolný držiak na okennú parapetu, 
montuje sa k rámu okna, skrutky sú súčasťou balenia

Farebné varianty:

hnedá biela

35cm

21cm

mc42

Úchyt SIESTINO na balkón
kovový držiak na truhlíky SIESTA
farba: čierna          
rozmer: š. 21cm x d.35cm        

na hranu, pre truhlíky šírky 12cm a 15cm 

Držiak truhlíka UNI

Farebné varianty:

hnedá terakota biela
15cm

12cm

4cm
4cm

Hrable „švédske“
plastové hrable

Hrable DK
plastové hrable

Hrable so zarovnávacou 
lištou

plastové hrable

Košík na cibuľoviny DK
Rozmer: 15x15cm, v.5cm Košík na cibuľoviny 

sada 3 ks
Rozmery v cm: 
22  I  30

Košík na cibuľoviny 
sada 3 ks
Rozmer: 28,5x26cm

Podložka pod jahody
plastová oporná podložka 
pod jahody

Kolík pikírovací 
kolík slúži k pikírovaniu 
priesad

Rozmer: d.18,3cm

Plastový 
sadzací kolík 
Rozmer: d.21cm





WWW.STAPEX.SK


